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Sahadeva Uttara Calcutta Bombay Nepali Skt2003 eNagari SIL Chandas Nakula Yogesh Surekh ANSL3 Gargi Kalimati Madan
मराठी मराठ मराठ मराठी मराठी मराठी मराठी मराठी मराठी मराठ मराठ मराठी मराठी मराठी मराठी मराठ मराठी
दऱ्या दढया द या द या द या द या दया दया दर्या द या दढया द या द या दऱ्या द या दढया द�्या
दर्या दया दया दया दया दया दया  दया दयार् दया दया दय दय दया दय दया दया
आचार्यास आचायास आचायास आचायास आचायास आचायास आचाया स आचायास आचायार्स आचायास आचायास आचाय स आचाय स आचायास आचाय स आचायास आचायास
आचाऱ्यास आचाढयास आचा यास आचा यास आचा यास आचा यास आचायास आचायास आचार्यास आचा यास आचाढयास आचा यास आचा यास आचाऱ्यास आचा यास आचाढयास आचा�्यास
विऱ्क वढक व क िव क िव क िव क िवक िवक िवर्क व क वढक िव क िव क िवऱ्क िव क वढक व�्क
दोऱ्या दोढया दो या दो या दो या दो या दोया दोया दोर्या दो या दोढया दो या दो या दोऱ्या दो या दोढया दो�्या
ऱ्हस्व ढहःव ह ह व ह व ह व ह हव र्हस्व ह ढहःव ह व ह व ऱ्ह व ह व ढहःव �्ह
तऱ्हा तढहा त हा त हा त हा त हा तहा तहा तर्हा त हा तढहा त हा त हा तऱ्हा त हा तढहा त�्हा
वाऱ्याचा वाढयाचा वा याचा वा याचा वा याचा वा याचा वायाचा वायाचा वार्याचा वा याचा वाढयाचा वा याचा वा याचा वाऱ्याचा वा याचा वाढयाचा वा�्याचा
ऱ्हास ढहास हास हास हास हास हास हास र्हास हास ढहास हास हास ऱ्हास हास ढहास �्हास
सुऱ्या सढुया सु या सु या सु या सु या सुया सुया सरु्या सु या सढुया सु या सु या सुऱ्या सु या सढुया स�ु्या
नेपाली नेपाल नेपाल नेपाली नेपा ी नेपाली नपेाली नेपाली नपेाली नेपाल नपेाल नेपाली नेपाली नेपाली नेपाली नेपाल नपेाली
पऱ्यो पढयो प यो प यो प यो प यो पयो पयो पर्यो प यो पढयो प यो प यो पऱ्यो प यो पढयो प�्यो
गऱ्यो गढयो ग यो ग यो ग यो ग यो गयो गयो गर्यो ग यो गढयो ग यो ग यो गऱ्यो ग यो गढयो ग�्यो
मर्न मन मन मन मन मन मन  मन मनर् मन मन मन मन मन मन मन मन
गर्न गन गन गन गन गन गन  गन गनर् गन गन गन गन गन गन गन गन


